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 مزير سزیع 
 السالم علیٍ حسیه امام افسزى داوشگاٌ در بیاوات در بیاوات

13/۲۰/31۳1 

 جمالت طالیی مًضًعات اصلی
پیشىُاد بزای 

 مطالعٍ بیشتز

غلبٍ ريیشُا بز 

ریزشُا در جمًُری 

 اسالمی

 است فٌا ٍ صٍال بِ هحکَم باشذ، ًذاشتِ دسپى پى ٍ ًَیي سٍیشْاى عالن، دس ًْضتى ٍ حشکت ّش ٍ اًمالبى ّش گشا. 

 گفتِ بَدًذ؛ سیضشْا ًگشاى افشادى. بذّذ بُشٍص ًیاص، با هتٌاسب ٍ ًَ اى جلَُ خَد اص اى بشِّ ّش دس است تَاًستِ سال ۵۳ ایي طَل دس اسالهى جوَْسى 

 .شذ ّویي ٍ کشد؛ خَاٌّذ غلبِ سیضشْا بش سٍیشْا شذ

 ِسٍشي ّاى آیٌذُ بِ بایذ هیخَاٌّذ، بلٌذ آسهاًْاى ٍ اّذاف بِ خذهت دس سا جَاًى ًیشٍى کِ کساًى ى ّوِ ٍ ًَ ًسل ًگاُ کِ است ایي است هْن آًچ 

 .است اسالهى توذى ایجاد دٍس، ى آیٌذُ - ًبیٌین سا خَدهاى پاى جلَى فمط - باشذ دٍس ٍ

 اهشٍصیذ جَاًْاى شوا جْاى، ى آیٌذُ ٍالع دس ٍ توذى ایي ى آیٌذُ ٍ کشَس ى آیٌذُ ساصًذگاى. 

 ِباشٌذ آفشیي ًمش هیتَاًٌذ هیکٌٌذ، تعْذ احساس کِ کشَس اص اى ًمطِ ّش دس جَاًْا ى ّو. 

 در بیاوات

 َای خطبٍ

  ومازجمعٍ

22/05/1334 

ایستادگی وظام 

اسالمی مقابل وظام 

سلطٍ؛ علت 

 َا با آن دشمىی

 پزیش سلطِ گشٍُ یک ٍ گش، سلطِ گشٍُ یک: بشًَذ تمسین گشٍُ دٍ بِ هلتْا صهیي، سٍى دس کِ است آى هعٌاى بِ سلطِ ًظام. 

 ایٌکِ بِ بگَیٌذ، صٍس ایٌکِ بِ اًذ؛ کشدُ عادت اًگیض ًفشت ى پذیذُ ایي بِ آهشیکا، دٍلت آًْا سأس دس اخیش سال دُ چٌذ ى بشِّ دس ٍ غشبى دٍلتْاى 

 .اًذ کشدُ عادت ایي بِ باشذ؛ آًْا دست دس دیگش کشَسّاى اختیاس خالصِ ٍ آًْا، اختیاس دس هلتْا فشٌّگ آًْا، دست دس دًیا التصاد

 ِگش سلطِ بِ دًیا تمسین بذِ عادت همابل دس است؛ ایستادُ سلطِ ًظام همابل دس اسالهى جوَْسى ًظام کِ است ایي خاطش بِ ها دشوٌاى دشوٌى ٍ 

 .است بْاًِ چیضّا ى بمیِ .است ایستادُ پزیش سلطِ

 افتاد ًخَاّذ اتفاق ایي البتِ کٌٌذ؛ هٌصشف عالن صٍسگَیاى ٍ بگیشّا باج ٍ ّا کلفت گشدى ٍ للذسّا همابل دس ایستادگى اص سا اسالهى جوَْسى هیخَاٌّذ. 

 ًفَر هیشَد ّن کشد، پیذا اجتواعى پیششفت هیشَد ّن کشد، پیذا علوى پیششفت هیشَد ّن آهشیکا، بِ ى تکیِ بذٍى کِ کشدُ اثبات ایشاى هلت 

 .کشد پیذا بششیت دًیاى دس سیاسى عضت هیشَد ّن کشد، پیذا الوللى بیي

 سا ایشاى هلت - هیذاًٌذ سا حمایك کِ آًْایى - هستکبشًذ خَدشاى کِ کشَسّایى هلتْاى حتى. ّوشاٌّذ اسالهى جوَْسى ًظام با ّن دًیا کثشیتا 

 .هیکٌٌذ ًگاُ تکشین چشن با هیکٌٌذ، ستایش سا اسالهى جوَْسى داسًذ، لبَل

 ُى جاهعِ کذام ببشین؛ کاس بِ - هیبشًذ کاس بِ ها دشوٌاى کِ - اسالهى جوَْسى همابل دس سا «جْاًى ى جاهعِ» دسٍغیي تعبیش کِ ًیستن هَافك بٌذ 

 هشت یک ًفَر صیش عوذتاً ّن آًْا کِ هستکبشًذ دٍلت چٌذ ًیستٌذ، جْاًى ى جاهعِ داسًذ لشاس اسالهى جوَْسى همابل دس کِ کساًى جْاًى؟

 .بذدلٌذ بذًامِ غاستگشِ صْیًَیستِ داساىِ کوپاًى

 دیذار در بیاوات

 از جمعی

 ي آمًزان داوش

 در داوشجًیان

 ی آستاوٍ

 سیسدٌ سالريز

آبان 

04/04/1343 
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 ياژگان کلیدی 

بیاوات در  داوشگاٌ افسزى 
ٍ السالم  امام حسیه علی

31۳1/۲۰/13 

 ريیشُا ي ریزشُا

ٍ گزی ي  سلط
ٍ پذیزی  سلط

چالش َای وظام 
 اسالمی

وقش آفزیىی 
 جًاوان

ایستادگی جمًُری 
 اسالمی

 وظام سلطٍ

تمدن وًیه 
 اسالمی
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 یجزئیات تکمیل

 َای دخالت ديلتُای استکباری در امًر ملتُا عزصٍ

 در اقتصاد ملتُا -1

 ملتُا يرزى سیاست -2

 ملتُا تربیت در -3

 ملتُا زوذگى سبک در -4

 اجزاء حقیقی جامعٍ جُاوی

 .َستىذ ملتُا جُاوى ى جامعٍ -1

 را [مقابل مستکبریه]مخالفت اظُار دلیرىِ ي جرأت کٍ َستىذ مظلًمى ديلتُاى جُاوى ى امعٍج -2

 .کرد خًاَىذ مخالفت َم آوُا کىىذ، پیذا فضا اگر ي وذاروذ

 خًاَاوى آزادى ي خیرخًاَان ي عالمان ي متفکران ي اوذیشمىذان ي داوشمىذان جُاوى ى جامعٍ -3

 .میکىىذ ستایش را آن ي میفُمىذ را حقیقت ي متفرقىذ دویا ى َمٍ در کٍ َستىذ


